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ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Κοινοποίησης

ΘΕΜΑ: Τήρηση µητρώου καταχώρησης των εισαγωγέων, εξαγωγέων, των
ενώσεών τους, καθώς και των επιχειρήσεων διάθεσης στην αγορά και
διακίνησης των καταλογογραφηθέντων ειδών πανίδας και χλωρίδας της
∆ιεθνούς Σύµβασης CITES.

Με τις αριθµ. 100783/3868/28-07-2005 «∆ιεθνής Σύµβαση CITES – Θεσµικό πλαίσιο» και
αριθµ. 102138/4437/31-08-2005 «∆ιεθνής Σύµβαση CITES – Επικαιροποίηση του
ισχύοντος Θεσµικού πλαισίου» εγκυκλίους µας, σας γνωστοποιήθηκε το ισχύον σήµερα
θεσµικό πλαίσιο για την εφαρµογή στη χώρα µας της ∆ιεθνούς Σύµβασης CITES, για να
το εφαρµόζετε κατά θέµα αρµοδιότητάς σας.
Όπως είχε επισηµανθεί, µε τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 5 εδάφ. β , παρ. 6, παρ. 7,
παρ. 8 και του άρθρου 58 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/27-08-1998), ρυθµίζονται
θέµατα που έχουν να κάνουν τόσο µε την διακίνηση και εµπορία των ειδών CITES, όσο
και µε την προστασία γενικότερα των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας
που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση. Ο νόµος παρέχει την δυνατότητα λήψης όλων των
απαραίτητων, για την εφαρµογή της Σύµβασης CITES και των σχετικών µε αυτήν
κανονισµών της Ε.Ε., µέτρων. Οι προβλεπόµενες στο νόµο αποφάσεις, εξειδικεύουν και
επιλύουν διοικητικά, λειτουργικά και διαδικαστικά θέµατα εφαρµογής της Σύµβασης.
Ειδικότερα, η διάταξη της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 του άρθρου 258 του Ν.∆.
86/1969 «∆ασικός Κώδικας», όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε -µετά την παρ. 5 του
άρθρου 258, που προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205 Α΄)µε το άρθρο 57 παρ. 5 εδάφιο β του Ν. 2637/1998, προβλέπει ότι:
«δ. Οι εισαγωγείς και εξαγωγείς, ως και οι ενώσεις αυτών, καθώς και οι επιχειρήσεις
διάθεσης στην αγορά και διακίνησης των ειδών της περίπτωσης β΄ εγγράφονται σε
ειδικό µητρώο για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας. Με απόφαση του Υπουργού
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Γεωργίας, που δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι
προϋποθέσεις εγγραφής στο εν λόγω µητρώο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσης περίπτωσης.».
Υπενθυµίζουµε ότι, σε εφαρµογή της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 258
του Ν.∆. 86/1969, όπως η παράγραφος 6 προστέθηκε µε την περίπτωση β της
παραγράφου 5 του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998, εκδόθηκε η αριθµ. 331794/12-03-1999
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας (ΦΕΚ
281/τ.Β’/31-03-99) «Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας».

Σε εφαρµογή της ως άνω διάταξης (της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 του άρθρου 258
του Ν.∆. 86/1969), εκδόθηκε η αριθµ. 331739/26-02-1999 απόφαση Υπουργού
Γεωργίας (ΦΕΚ 194/τ.Β΄/08-03-1999) «Μητρώο επιχειρήσεων εµπορίας ειδών της άγριας
πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας», µε τις διατάξεις της οποίας:
1. Καθιερώθηκε (παράγραφος 1) µητρώο καταχώρησης των εισαγωγέων,
εξαγωγέων, των ενώσεών τους, καθώς και των επιχειρήσεων διάθεσης στην αγορά
και διακίνησης των ειδών πανίδας και χλωρίδας που περιλαµβάνονται στους
σχετικούς καταλόγους της Σύµβασης CITES και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97
του Συµβουλίου της 9ης ∆εκεµβρίου 1996 (Όπως κάθε φορά ισχύουν).
2. Ορίσθηκε (παράγραφος 2) ότι το εν λόγω µητρώο τηρούν τα διαχειριστικά
όργανα της Σύµβασης CITES.
3. Καθιερώθηκε (παράγραφος 3) υποχρεωτική καταχώρηση στο εν λόγω µητρώο των
εξής κατηγοριών εµπορικών επιχειρήσεων:
α) Εισαγωγείς ζωντανών ειδών πανίδας ή χλωρίδας καθώς και κάθε δείγµατος
νεκρού προϊόντος, µέρους ή παραγώγου αυτού.
β) Εξαγωγείς ή επανεξαγωγείς ζωντανών ειδών πανίδας και χλωρίδας καθώς
και κάθε δείγµατος νεκρού προϊόντος, µέρους ή παραγώγου αυτού.
γ) Κάθε µορφής ένωση (οµοσπονδία, συνοµοσπονδία, συνεταιρισµός κ.α.) των
παραπάνω επιχειρήσεων.
δ) Κάθε µορφής επιχείρηση διάθεσης στην αγορά και διακίνησης ειδών
πανίδας και χλωρίδας ζωντανών ή νεκρών προϊόντων, µερών ή παραγώγων
αυτών (καταστήµατα λιανικής πώλησης, επιχειρήσεις µεταποίησης κ.α.).
4. Ορίσθηκε ότι (παράγραφος 4) στο ίδιο µητρώο καταχωρούνται επίσης:
α) Όλα τα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που κατέχουν νόµιµα, υποδέχονται,
φυλάσσουν ή περιθάλπουν ζωντανά είδη πανίδας για µη εµπορικούς
σκοπούς.
β) Όλα τα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που διατηρούν µονάδες εκτροφής ή
τεχνητής αναπαραγωγής ειδών πανίδας και χλωρίδας για εµπορικούς ή µη
σκοπούς.
5. Ορίσθηκε ότι (παράγραφος 5) στο εν λόγω µητρώο αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία των επιχειρήσεων, νοµικών ή φυσικών προσώπων κλπ. των
παραγράφων 3 και 4 της απόφασης αυτής (εµπορική ονοµασία επιχείρησης,
νοµική µορφή, διεύθυνση έδρας της επιχείρησης, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο).
Ενώ, καθορίσθηκε ότι σε περίπτωση
οποιασδήποτε µεταβολής ενός ή περισσοτέρων από τα ανωτέρω στοιχεία, οι
ενδιαφερόµενοι οφείλουν να ενηµερώσουν την ∆ιαχειριστική Αρχή, µε ευθύνη
της οποίας συντάσσεται το εν λόγω µητρώο.
6. ∆ιευκρινίσθηκε ότι (παράγραφος 6) το εν λόγω µητρώο είναι ανεξάρτητο από
αντίστοιχα ή παρεµφερή µητρώα που απαιτούνται από άλλες διατάξεις.
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Ως αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες, (περιφερειακές ∆ιαχειριστικές Αρχές CITES) βάσει του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών
οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/24-12-2003)για την εφαρµογή της ∆ιεθνούς Σύµβασης CITES, στην περιοχή ευθύνης σας
(∆ιοικητική Περιφέρεια της χώρας), παρακαλείσθε να προβείτε άµεσα στην υλοποίηση
της ως άνω απόφασης καταρτίζοντας η κάθε µια από τις υπηρεσίες σας το Μητρώο
του θέµατος για την περιφέρεια ευθύνης της.
Προς τον σκοπό αυτό και για να εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρµογή και από τις δεκατρείς
(13) περιφερειακές ∆ιαχειριστικές Αρχές CITES, προτείνουµε, κάθε µια από τις
Υπηρεσίες σας να ακολουθήσει την κάτωθι διαδικασία:
1. Να καταρτίσει βιβλίο – Μητρώο υπό τον τίτλο: «Μητρώο καταχώρησης
επιχειρήσεων εµπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας της
Σύµβασης CITES», σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στο παρόν ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι.
2. Να γνωστοποιήσει, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπόχρεους προς
εγγραφή στο εν λόγω µητρώο, την υποχρέωσή τους να έχουν καταχωρηθεί
στο εν λόγω µητρώο (που είναι ανεξάρτητο από αντίστοιχα ή παρεµφερή
µητρώα που απαιτούνται από άλλες διατάξεις), προκειµένου στο εξής να έχουν
το δικαίωµα εξέτασης από την υπηρεσία σχετικών αιτηµάτων χορήγησης
αδειών εισαγωγής, εξαγωγής ή επανεξαγωγής, διάθεσης, διακίνησης κ.λ.π. που
προβλέπονται από την αριθµ. 331794/12-03-1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ) των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας (ΦΕΚ 281/τ.Β’/31-0399) «Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας».
Προς τον σκοπό αυτό θα ζητάτε από τους ενδιαφερόµενους να σας
υποβάλλουν σχετική αίτηση για την καταχώρησή τους στο εν λόγω
µητρώο, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στο παρόν ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙ.
3. Να εξετάζετε, χωρίς καθυστέρηση, κάθε υποβαλλόµενη αίτηση καταχώρησης
στο Μητρώο και, εφόσον διαπιστώνετε ότι δεν απαιτούνται πρόσθετα
(διευκρινιστικά ή συµπληρωµατικά) στοιχεία, να προχωρείτε άµεσα στην
καταχώρηση της αιτούσης επιχείρησης στο αντίστοιχο Βιβλίο (Α έως ΣΤ) του
Μητρώου του Υποδείγµατος Ι, αποδίδοντας µοναδικό για κάθε επιχείρηση
και ανά βιβλίο εγγραφής (στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση π.χ. είναι
ταυτόχρονα και εισαγωγέας και εξαγωγέας) Αριθµό Μητρώου, σύµφωνα µε τις
οδηγίες που παρέχονται στο επισυναπτόµενο στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ο∆ΗΓΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.
4. Να γνωστοποιείτε στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση κ.λ.π., αµέσως µετά την
καταχώρηση κάθε επιχείρησης στο Μητρώο του θέµατος, το γεγονός της
καταχώρησής της και τον Αριθµό Μητρώου που της αποδόθηκε, εκδίδοντας και
στέλνοντάς της, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση σε µας, Πιστοποιητικό Εγγραφής
στο Μητρώο, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στο παρόν ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙΙ.

Η σύνθεση των Μητρώων που θα καταρτισθούν ως άνω κατά Περιφέρεια, θα αποτελεί
το ενιαίο Μητρώο της επικράτειας που θα τηρείται στην Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή
CITES (∆/νση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας – Τµήµα ∆ιεθνών Συµβάσεων),
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προς τούτο οι Περιφερειακές ∆ιαχειριστικές Αρχές CITES οφείλετε να κοινοποιείτε
στην υπηρεσία µας ακριβές φ/ο του τηρουµένου από σας Μητρώου του θέµατος και
κάθε επικαιροποίησής του.
Στους προς ενέργεια αποδέκτες της παρούσης, επισυνάπτονται σε δισκέττα τα
Υποδείγµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
Παρακαλούµε για την άµεση και έγκαιρη εφαρµογή της παρούσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ α.α.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΓΡΗΣ
Συνηµµένα : Μία (1) δισκέττα Η/Υ.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES)

ΜΗΤΡΩΟ
Καταχώρησης

επιχειρήσεων
εµπορίας ειδών της
άγριας πανίδας και
αυτοφυούς χλωρίδας
της Σύµβασης CITES
{Σε εφαρµογή της παραγράφου 6 περ. δ του άρθρου 258 του Ν.∆. 86/1969 «∆ασικός Κώδικας»,
όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε -µετά την παρ. 5 του άρθρου 258, που προστέθηκε µε την παρ.
3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205 Α΄)- µε το άρθρο 57 παρ. 5 εδάφιο β του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ
200/τ.Α΄/27-08-1998)}.

{σύµφωνα µε την αριθµ. 331739/26-02-1999 απόφαση Υπ. Γεωργίας
(ΦΕΚ 194/τ.Β΄/31-03-1999)}
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ΒΙΒΛΙΟ Α

«ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ»
(σύµφωνα µε την παράγραφο 3, περίπτωση α της αριθµ. 331739/26-02-1999 απόφασης Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 194/τ.Β΄/31-03-1999)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΑΥΤΗΣ
(στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα)

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ε∆ΡΑΣ
ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ
(FAX)
και
e-mail
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Άλλα σχετικά
στοιχεία

GR RCM ΙΜ
00001
GR RCM ΙΜ
00002
κ.λ.π.
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ΒΙΒΛΙΟ Β

«ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ή ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΕΩΝ»
(σύµφωνα µε την παράγραφο 3, περίπτωση β της αριθµ. 331739/26-02-1999 απόφασης Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 194/τ.Β΄/31-03-1999)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΑΥΤΗΣ
(στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα)

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ε∆ΡΑΣ
ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ
(FAX)
και
e-mail
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Άλλα σχετικά
στοιχεία

GR RCM ΕΧ
00001
GR RCM ΕΧ
00002
κ.λ.π.
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ΒΙΒΛΙΟ Γ1

«ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ»
(σύµφωνα µε την παράγραφο 3, περίπτωση γ της αριθµ. 331739/26-02-1999 απόφασης Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 194/τ.Β΄/31-03-1999)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΑΥΤΗΣ
(στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα)

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ε∆ΡΑΣ
ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ
(FAX)
και
e-mail
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Άλλα σχετικά
στοιχεία

GR RCM CoIM
00001
GR RCM CoIM
00002
κ.λ.π.
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ΒΙΒΛΙΟ Γ2

«ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
ή ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΕΩΝ»
(σύµφωνα µε την παράγραφο 3, περίπτωση γ της αριθµ. 331739/26-02-1999 απόφασης Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 194/τ.Β΄/31-03-1999)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΑΥΤΗΣ
(στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα)

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ε∆ΡΑΣ
ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ
(FAX)
και
e-mail
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Άλλα σχετικά
στοιχεία

GR RCM CoEX
00001
GR RCM CoEX
00002
κ.λ.π.
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ΒΙΒΛΙΟ ∆

«ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ»
(σύµφωνα µε την παράγραφο 3, περίπτωση δ της αριθµ. 331739/26-02-1999 απόφασης Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 194/τ.Β΄/31-03-1999)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΑΥΤΗΣ
(στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα)

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ε∆ΡΑΣ
ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ
(FAX)
και
e-mail
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Άλλα σχετικά
στοιχεία

GR RCM CΟ
00001
GR RCM CΟ
00002
κ.λ.π.
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ΒΙΒΛΙΟ Ε

«ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ή ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
(που κατέχουν νόµιµα, υποδέχονται, φυλάσσουν ή περιθάλπουν
ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΙ∆Η ΠΑΝΙ∆ΑΣ
για µη εµπορικούς σκοπούς)
(σύµφωνα µε την παράγραφο 4, περίπτωση α της αριθµ. 331739/26-02-1999 απόφασης Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 194/τ.Β΄/31-03-1999)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΑΥΤΗΣ
(στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα)

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ε∆ΡΑΣ
ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ
(FAX)
και
e-mail
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Άλλα σχετικά
στοιχεία

GR RCM NC
00001
GR RCM NC
00002
κ.λ.π.
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ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ

«ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ή ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
(που διατηρούν µονάδες ΕΚΤΡΟΦΗΣ
ή ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ειδών ΠΑΝΙ∆ΑΣ και ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ
για εµπορικούς ή µη σκοπούς)
(σύµφωνα µε την παράγραφο 4, περίπτωση β της αριθµ. 331739/26-02-1999 απόφασης Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 194/τ.Β΄/31-03-1999)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΑΥΤΗΣ
(στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα)

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ε∆ΡΑΣ
ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ
(FAX)
και
e-mail
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Άλλα σχετικά
στοιχεία

GR RCM B
00001
GR RCM B
00002
κ.λ.π.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………………….
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES)

ΘΕΜΑ: Καταχώρηση στα Μητρώα
της Σύµβασης CITES.
…………………………
………………………...

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………...
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
………………………………………………
Ταχ. ∆/νση Έδρας Επιχείρησης:
……………………………………………
……………………………………………
Αριθµοί τηλεφώνου:
……………………………………………
……………………………………………
Αριθµός Τηλεοµοιότυπου (fax. No.):
……………………………………………
Ηλεκτρονική δ/νση (e-mail):
……………………………………………
Συνηµµένα υποβάλλω:
1. Άδεια άσκησης εµπορικής (εισαγωγικής ή/και
εξαγωγικής) δραστηριότητας.*
2. Άδεια λειτουργίας επιχείρησης.**
3. Αντίγραφο του εγγράφου της αρµόδιας
Κτηνιατρικής Αρχής περί έγκρισης από
υγειονοµικής κτηνιατρικής πλευράς της
εγκατάστασης µου. ***

4.

Αντίγραφο νοµιµοποιητικού εγγράφου για κατοχή,
υποδοχή, φύλαξη ή περίθαλψη ζώντων ειδών της
άγριας πανίδας, για µη εµπορικούς
σκοπούς.****

5.

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του εκτροφείου
µου***** ή του φυτωρίου µου******

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α)
της
περίπτωσης
δ
της
παραγράφου 6 του άρθρου 258 του
Ν.∆. 86/1969 «∆ασικός Κώδικας»,
όπως
η
παράγραφος
αυτή
προστέθηκε -µετά την παρ. 5 του
άρθρου 258, που προστέθηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975
(ΦΕΚ 205 Α΄)- µε το άρθρο 57 παρ.
5 εδάφιο β του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ
200/τ.Α΄/27-08-1998),
β) της αριθµ. 331739/26-02-1999
απόφαση Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ
194/τ.Β΄/08-03-1999)
«Μητρώο
επιχειρήσεων εµπορίας ειδών της
άγριας πανίδας και αυτοφυούς
χλωρίδας»,
παρακαλώ:
1. Να µε καταχωρήσετε στο
Μητρώο
Καταχώρησης
επιχειρήσεων εµπορίας ειδών
της άγριας πανίδας και
αυτοφυούς
χλωρίδας
της
Σύµβασης
CITES,
που
τηρείται στην Υπηρεσία σας.
2. Να µου γνωστοποιήσετε τον
Αριθµό Μητρώου της ως άνω
καταχώρησης, τον οποίο
δεσµεύοµαι στο εξής να
µνηµονεύω σε κάθε σχετική
αίτησή
µου
προς την
Υπηρεσία σας.

…………………. ….. / …. / …….
Ο ΑΙΤΩΝ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙ (συνέχεια)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:
* Το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται εφόσον η
αίτηση υποβάλλεται από εισαγωγέα ή/και εξαγωγέα ή
ένωση αυτών, για την εγγραφή τους στο αντίστοιχο
Βιβλίο (Α, Β, Γ1, Γ2) του Μητρώου.

** Το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται εφόσον η αίτηση
υποβάλλεται από επιχείρηση διάθεσης στην αγορά και
διακίνησης ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, για την
εγγραφή της στο αντίστοιχο βιβλίο (∆) του Μητρώου.
*** Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται από
επιχειρήσεις διάθεσης στην αγορά ζώντων ειδών
άγριας πανίδας (pet shops) για την εγγραφή της στο
αντίστοιχο βιβλίο (∆) του Μητρώου.

**** Το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται εφόσον η
αίτηση υποβάλλεται από νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που
κατέχει, υποδέχεται, φυλάσσει ή περιθάλπει ζώντα είδη της
άγριας πανίδας για µη εµπορικούς σκοπούς, για την
εγγραφή του στο βιβλίο (Ε) του Μητρώου.

***** Το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται εφόσον η
αίτηση υποβάλλεται από νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που
διατηρεί εκτροφείο (θηραµάτων ή λοιπών ειδών άγριας
πανίδας) ειδών της άγριας πανίδας για εµπορικούς ή µη
σκοπούς, για την εγγραφή του στο βιβλίο (ΣΤ) του
Μητρώου. (Πρόκειται για την προβλεπόµενη από την

Υ1β/2000/29-03-1995 Υγειονοµική διάταξη (ΦΕΚ
343/τ. Β΄/04-05-1995) άδεια για εκτροφείο λοιπών
ειδών άγριας πανίδας ή την εκ του ∆ασικού Κώδικος
-όπως οι σχετικές αυτού διατάξεις ισχύουν σήµεραάδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκτροφείου
θηραµάτων.

******

Το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται εφόσον η
αίτηση υποβάλλεται από νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που
διατηρεί φυτώριο ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας για
εµπορικούς ή µη σκοπούς, για την εγγραφή του στο βιβλίο
(ΣΤ) του Μητρώου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Κάθε αριθµός µητρώου αποτελείται από τρεις συστοιχίες γραµµάτων (του Αγγλικού –διεθνούς- αλφαβήτου)
διαχωριζόµενες µεταξύ τους µε κενό και ακολουθούµενες από πενταψήφιο αριθµό.
Η πρώτη συστοιχία γραµµάτων δηλώνει την χώρα µας και περιλαµβάνει τα γράµµατα GR (που αντιστοιχούν στον
κωδικό της χώρας µας κατά το πρότυπο ISO) και είναι κοινή σε όλους τους αποδιδόµενους, σε εφαρµογή της παρούσης,
αριθµούς µητρώου, ανεξάρτητα από το επιµέρους βιβλίο του Μητρώου ή την αρµόδια, για την απόδοσή του,
Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES.
Η δεύτερη συστοιχία γραµµάτων δηλώνει την διοικητική περιφέρεια της χώρας µας και περιλαµβάνει το γράµµα R
(αρχικό της λέξης Region = Περιφέρεια), ακολουθούµενο από τα αρχικά της ονοµασίας της κάθε διοικητικής περιφέρειας
της χώρας µας (στην αγγλική τους µετάφραση). Έτσι η δεύτερη συστοιχία γραµµάτων, που είναι κοινή σε όλους τους
αριθµούς µητρώου που αποδίδονται από την ίδια Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES, είναι µοναδική για κάθε
Περιφέρεια και είναι η αντίστοιχη ανά περιφέρεια σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆εύτερη συστοιχία γραµµάτων
Αττικής
RA
Πελοποννήσου
RP
∆υτικής Ελλάδας
RWG
Στερεάς Ελλάδας
RSH
Θεσσαλίας
RTH
Ηπείρου
RH
Κεντρικής Μακεδονίας
RCM
∆υτικής Μακεδονίας
RWM
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
REMTH
Βορείου Αιγαίου
RNA
Νοτίου Αιγαίου
RSA
Ιονίων Νήσων
RII
Κρήτης
RC
Η τρίτη συστοιχία γραµµάτων δηλώνει το επιµέρους βιβλίο του Μητρώου όπου έγινε η καταχώρηση της επιχείρησης
(εξαρτάται από την κατηγορία της επιχείρησης, η οποία προσδιορίζει και το επιµέρους βιβλίο του Μητρώου όπου θα
καταχωρηθεί). Έτσι ανάλογα µε την κατηγορία επιχείρησης, που προϋποθέτει την εγγραφή της στο αντίστοιχο βιβλίο
του Μητρώου, η τρίτη συστοιχία γραµµάτων είναι αυτή της τρίτης στήλης του κάτωθι πίνακα:
Εισαγωγείς
ΒΙΒΛΙΟ Α
ΙΜ
Εξαγωγείς ή επανεξαγωγείς
ΒΙΒΛΙΟ Β
EX
Ενώσεις εισαγωγέων
ΒΙΒΛΙΟ Γ1
CoIM
Ενώσεις εξαγωγέων ή
ΒΙΒΛΙΟ Γ2
CoEX
επανεξαγωγέων
Επιχειρήσεις διάθεσης στην αγορά και ΒΙΒΛΙΟ ∆
CO
διακίνησης
Νοµικά ή φυσικά πρόσωπα
ΒΙΒΛΙΟ Ε
NC
που κατέχουν νόµιµα, υποδέχονται,
φυλάσσουν ή περιθάλπουν ζωντανά
είδη πανίδας για µη εµπορικούς
σκοπούς
Nοµικά ή φυσικά πρόσωπα που ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ
Β
διατηρούν µονάδες εκτροφής ή
τεχνητής
αναπαραγωγής
ειδών
πανίδας και χλωρίδας για εµπορικούς
ή µη σκοπούς

Ο πενταψήφιος αριθµός που ακολουθεί είναι ουσιαστικά ο αύξον αριθµός εγγραφής µιας επιχείρησης κ.λ.π. στο
αντίστοιχο βιβλίο (Α, Β, Γ1, Γ2, ∆, Ε ή ΣΤ) του Μητρώου που τηρεί κάθε Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES. (Τα
αρχικά µηδενικά αναγράφονται υποχρεωτικά ώστε να είναι πάντοτε πενταψήφιος).
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, ένας Αριθµός Μητρώου θεωρείται έγκυρος µόνον όταν περιέχει όλα τα ως άνω συνθετικά
του. Για παράδειγµα ένας πλήρης (υποθετικός) τέτοιος Αριθµός Μητρώου είναι ο: GR RC IM 00052
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
………………… ,
- - 200…
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………………………
Αριθµ. πρωτ : ……………..
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ: …………………………
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES)
…………………………
_______________________________________________
Ταχ. ∆/νση
:
Ταχ. κώδικας :
ΚΟΙΝ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληροφορίες
:
Τηλέφωνο
:
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Fax
:
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & Φ.Π.
∆/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ∆ΑΣΩΝ, ∆ΡΥΜΩΝ
ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES)

Χαλκοκονδύλη 31
101 64 ΑΘΗΝΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΘΕΜΑ: Καταχώρηση στο « Μητρώο καταχώρησης επιχειρήσεων εµπορίας ειδών
της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας της Σύµβασης CITES».

Πιστοποιείται ότι:
Σε εφαρµογή :
α) Της διάταξης της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 του άρθρου 258 του Ν.∆. 86/1969 «∆ασικός
Κώδικας», όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε -µετά την παρ. 5 του άρθρου 258, που
προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205 Α΄)- µε το άρθρο 57 παρ. 5
εδάφιο β του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/27-08-1998),
β) Των διατάξεων της αριθµ. 331739/26-02-1999 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 194/τ.Β΄/0803-1999) «Μητρώο επιχειρήσεων εµπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας»,
γ) Της αριθµ. 106686/5987/25-11-2005 εγκυκλίου διαταγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων,

και µετά από εξέταση της από …………………………….. αίτησης που υπέβαλε στην
υπηρεσία µας η ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………… ,
Η (εµπορική επιχείρηση, το νοµικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο) υπό την επωνυµία:

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………,
που εδρεύει στην (ταχυδρ. δ/νση): ...........................................................................................
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…………………………………………………………………………………………………….. ,
Καταχωρήθηκε στο µητρώο καταχώρησης επιχειρήσεων εµπορίας ειδών της άγριας
πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας της Σύµβασης CITES, και συγκεκριµένα στο ΒΙΒΛΙΟ
……. «ΜΗΤΡΩΟ …………………………………………………………………………………..»
και του αποδόθηκε ο Αριθµός Μητρώου: …………………………………………. .

Η ανωτέρω επιχείρηση υποχρεούται:
• Να µνηµονεύει τον ως άνω Αριθµό Μητρώου, σε κάθε σχετική µε τις εν λόγω
δραστηριότητές της αίτηση ή άλλο έγγραφο που υποβάλλει στην υπηρεσία µας, ή
στην Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES.
• Να ενηµερώνει εγγράφως την υπηρεσία µας για κάθε µεταβολή των στοιχείων της.
• Να τηρεί απαρέγκλιτα, κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της αναφορικά µε τα
είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας της Σύµβασης CITES, τις υποχρεώσεις της που
απορρέουν από το θεσµικό πλαίσιο (διεθνής, κοινοτική και εθνική νοµοθεσία) που
διέπει την εφαρµογή της ∆ιεθνούς Σύµβασης CITES.
• Να συγκατατίθεται και να διευκολύνει την διενέργεια των ελέγχων από τα ελεγκτικά
όργανα της ∆ασικής Υπηρεσίας αναφορικά µε τα είδη άγριας πανίδας και
χλωρίδας.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ. Σ. Υ.
……………………………….
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ για ενέργεια
1. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

2. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

3. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

4. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

5. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

6. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

7. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

8. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

9. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

10. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

11. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

12. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

13. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Έδρες τους
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕς του Κράτους
κ.κ. Γενικούς Γραµµατείς
2. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
3. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
5. ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
6. ∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ
Έδρες τους
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
3. Γραφείο Γεν. ∆/ντή Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π.
4. ∆/νσεις ΚΥ
Ενταύθα
5. κ.κ. Μ. Αναστασίου, Γ. Κωνσταντακοπούλου και Θ. Μαρσέλλο (υπαλλήλους
του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων Ενταύθα
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